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Teho-osaston kiitosjuhla Sisayn päästessä pois tehohoidosta

Potilaita ja parantumisia
Työt sairaalalla ovat
jatkuneet mukavasti vaikka
työtä onkin ollut paljon.
Työkaverit ovat niin
innostuneita oppimaan, että
kysymyksiä riittää vaikka
keskellä yötäkin jos
näyttäydyn sairaalalla.
Jatkossa toivottavasti ehdin
myös systemaattisemmin
valmistaa opetuksia
varsinkin vastasyntyneiden
osaston sairaanhoitajille.
Vastikään vietimme
ylläolevan kuvan mukaista
kiitosjuhlahetkeä tehoosastolla (kuva yllä). 12vuotias Sisay vietti
tehohoidossa lähes kuusi
viikkoa. Jokainen hänen
teho-osastolta pois
pääsyään juhlimassa ollut
oli jossain vaiheessa
ajatellut, ettei hän selviäisi.

Täällä olen törmännyt
paljon Suomea enemmän
Guillan Barren
syndroomaan, joka voi
aiheuttaa vaikean, hitaasti
ohimenevän halvauksen,
joka voi halvaannuttaa myös
hengityksen. Tähän saakka
kollegojeni hoitamat
potilaat ovat menehtyneet
matkalla toiseen sairaalaan.
Nyt Sisayn hoitoon löytyi
tukija ja hän oli
sairaalamme ensimmäinen,
joka vietti lähes kuukauden
hengityskoneessa. Vaikkei
hän voinut puhua, hän
kommunikoi kaikin keinoin.
Hartioiden liikkeen
palauduttua, hän alkoi
liikehtiä ylistysmusiikin
tahtiin! Toipumiseen on
vielä matkaa, mutta hän saa
nyt harjoitella liikkumista ja
vähitellen kävelyä kotona.

Annoin luvan kotiin lähtöön tälle äidille ja
vastasyntyneelle vauvalle
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Suomesta lahjoitettavista laitteista
Odotamme täällä laitteiden
saapumista jo innolla. Koko
ajan tulee vastaan tilanteita,
joissa tarve tuntuu
konkreettisena. Esimerkiksi
keisarileikkauksella
syntyneet tai leikkauksessa
olleet vauvat kuljetetaan eri
rakennuksessa olevalle
osastollemme kantaen
sylissä pitkän matkaa.
Onneksi kukaan ei ole vielä
kivikkoisella reitillä
kaatunut. Kylmä vauvoille
kuitenkin tulee, eikä hapen
antaminen onnistu.
Kohdalleni ei vielä ole tullut
täysin hengittämätöntä
vauvaa siirrettäväksi, mutta
pidätän kyllä aina omaa
hengitystäni näissä
tilanteissa. Uudet
keskoskaapit tulevat
tuomaan tähän avun.

Rukousaiheita
Että kaikki tarvittavat laitteet
todettaisiin hyväkuntoisiksi
Kaikki laitteisiin tarvittavat
lisäosat löytyisivät helposti ja
edullisesti
Laitteiden pakkaamisen ja rahdin
järjestely
Aikaa sairaanhoitajien
kouluttamiseen

Moni teistä on voinut
uutisista huomatakin, että
entinen työpaikkani
Tampereen yliopistollisen
sairaalan vastasyntyneiden
osasto on muuttanut
upouusiin tiloihin. Sen
myötä meille lahjoitettavat
laitteet vapautuvat
lähiviikkoina. Nyt on
menossa laitteiden kunnon
tarkistus, jottei mitään
huonokuntoista turhaan
kuljeteta meille Afrikkaan
asti. Tavaroiden määrät siis
varmistuvat vasta hieman
myöhemmin ja siksi tarkka
budjetti on vielä
selviämättä. Suuri kiitos
jokaiselle tähän mennessä
laitteiden lähettämisen
kuluihin lahjoittaneelle!
Maahantuontiluvan
ensimmäinen puolto on
saatu, toista työstetään
parhaillaan. Samalla
selvitellään, miten
tavaroiden pakkaaminen ja
lähettäminen kannattaa
Suomessa hoitaa.
Aurinkoisia
talvipäiviä teille!
Maria
18.2.2020

Kiitosaiheita
Levollinen jouluvapaa
Lupaus valvontamonitoreista
Terveys
Kuva Philippe Gueissaz

Sylissäni auringon nousun aikaan syntyneet
terveet kaksoset. Täällä kaksosia syntyy selvästi
enemmän kuin Suomessa.

Lähettävät tahot
Jyväskylän, Kajaanin, Kangasalan,
Kiimingin, Mäntsälän, Nokian,
Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan
seurakunnat sekä Kainuun,
Keski-Suomen ja PohjoisPohjanmaan Kansanlähetyspiirit.

Tukisitko työtä
Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlähetys:
FI83 2070 1800 0283 25,
Kainuun Kansanlähetys:
FI58 5760 0310 0003 27,
Keski-Suomen Kansanlähetys:
FI19 1581 3000 0342 30,
Pohjois-Pohjanmaan
Kansanlähetys FI21 8000 1600
5736 21
Kaikissa sama viitenumero
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